UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
_______________________________________________________________________________________

Výpis uznesení
z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016

Uznesenie č. 1. 1/2016
Akademický senát UK schvaľuje program 3. zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 2. marca 2016 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016.
Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016.
Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Úrad vlády SR - hotel Bôrik).
Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie koncesnej zmluvy
(Rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK).
10. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena
(Rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK).
11. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2015.
12. Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
13. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.11.2015 do 31.12.2015.
14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
15. Rôzne.
16. Záver.
Uznesenie č. 2. 1/2016
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
RNDr. Michal Greguš, CSc.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
RNDr. Eva Viglašová.
Uznesenie č. 3. 1/2016
Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším
súčastiam UK na rok 2016.
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Uznesenie č. 4. 1/2016
Akademický senát UK schvaľuje Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam
UK na rok 2016.
Uznesenie č. 5. 1/2016
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 4
k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým
senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 10. 2009 a Akademickým
senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 6. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
nebytový priestor o výmere 4 m2 (Študentský domov)
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
CENT s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava,
IČO: 35810602
Účel nájmu, spôsob
poskytovanie samoobslužnej práčovne:
a rozsah užívania
2 práčky – III. poschodie (vľavo a vpravo)
2 práčky – IV. poschodie (vľavo a vpravo)
predmetu nájmu
Výška nájomného
405,60 Eur ročne
Energie a služby
El. energia: preddavkovo 14 Eur + DPH štvrťročne
Voda: 6 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.)
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku
Doba nájmu
od 1.2.2016 do 31.01.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 7. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
časť pozemku pre plochu betónovej pätky o výmere 18 m2
predmetu nájmu
(4,5 x 4,0 m) – umiestnenie bigboardu bcl
Identifikácia nájomcu
Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
IČO: 44540957
Účel nájmu, spôsob
umiestnenie bigboardu bcl na reklamné a informačné služby
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

3 701,10 Eur ročne
El. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu
zriadenú vlastnú elektrickú prípojku
od 1.4.2016 do 31.03.2021
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 8. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
nebytový priestor o výmere 82,66 m2
predmetu nájmu
(predajná plocha 28,5 m2, výrobná a skladová plocha 54,16 m2)
Identifikácia nájomcu
PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava,
IČO: 35904267
Účel nájmu, spôsob
prevádzkovanie športového servisu, komisionálny predaj, predaj
a rozsah užívania
a prenájom šport. potrieb v predajni, požičovni a opravovni
športových potrieb
predmetu nájmu
Výška nájomného
4 229,86 Eur ročne, z toho:
predajná plocha 28,5 m2 x 61 Eur/m2/rok
výrobná a skladová plocha 54,16 m2 x 46 Eur/m2/rok
Energie a služby
El. energia: preddavkovo 20 Eur + DPH štvrťročne
Teplo: 30 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.)
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku
Doba nájmu
od 1.3.2016 do 28.02.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 9. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
nebytový priestor - miestnosť č. 909 o výmere 20 m2 sa nachádza
predmetu nájmu
v budove č. súpisné 6220, blok B9, prízemie, na ulici Botanická 7
v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva
č. 727 vydanom katastrálnym úradom Správou katastra pre
hl. mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 – Iná budova, parcela
č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba nachádza
Identifikácia nájomcu
EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 758 981
Účel nájmu, spôsob
zriadenie skladu
a rozsah užívania
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predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

796,60 Eur ročne (39,83 EUR/m2/rok)
154,48 Eur ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia 1,62 Eur +DPH
vodné, stočné
16,72 Eur +DPH
ostatné služby
136,14 Eur +DPH
(odvoz a likvidácia odpadu, revízia a údržba hasiacich prístrojov
a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných
priestorov, deratizácia)
od 10.3.2016 do 31.10.2017
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 10. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
nebytový priestor - miestnosť č. 938 o výmere 20 m², ktorá sa
predmetu nájmu
nachádza v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici
Botanická č. 7, v obci Bratislava m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom – Správou
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 – Iná
budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba
nachádza
Identifikácia nájomcu
Martin Derner, Mgr. art., Námestie SNP 475/16,
811 06 Bratislava
Účel nájmu, spôsob
zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného
a rozsah užívania
výtvarníckeho materiálu
predmetu nájmu
Výška nájomného
796,60 Eur ročne (39,83 EUR/m2/rok)
Energie a služby
168,39 Eur ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia 12,96 Eur +DPH
vodné, stočné
16,72 Eur +DPH
ostatné služby
138,71 Eur +DPH
(upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a
údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia)
Doba nájmu
od 1.4.2016 do 31.12.2016
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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Uznesenie č. 11. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
nebytové priestory - miestnosti č. 923, č. 924 a č. 936 v celkovej
predmetu nájmu
výmere 60 m2. Nebytové priestory sa nachádzajú v budove
č. súpisné 6220, blok B9, na 1. poschodí, na ulici Botanická 7
v obci Bratislava – m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva
č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava - Katastrálny odbor,
druh stavby 20 – Iná budova, parcela č. 3146 o výmere 570 m2 na
ktorej sa stavba nachádza
Identifikácia nájomcu
Slovenská arbitrážna a. s., Karloveské rameno 6,
841 04 Bratislava, IČO: 35922761
Účel nájmu, spôsob
zriadenie kancelárií
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
2 389,80 Eur ročne (39,83 EUR/m2/rok)
Energie a služby
1 422,56 Eur ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia 893,03 Eur +DPH
vodné, stočné
66,90 Eur +DPH
ostatné služby
462,63 Eur +DPH
(upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a
údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia)
Doba nájmu
od 1.4.2016 do 31.03.2017
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 12. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
neschválil udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
nebytové priestory o výmere 155 m2 (sklad 47,48 m2, soc.
predmetu nájmu
zariadenie 2,24 m2 a obchodné priestory 105,28 m2), nachádzajúce
sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré
Mesto, zapísané na LV č. 4356
Identifikácia nájomcu
AlifeStyle, s.r.o., Štúrova ul. č 9, 811 02 Bratislava,
IČO 44 633 513
Účel nájmu, spôsob
obchodné a skladovacie priestory (predajňa skla, porcelánu a
a rozsah užívania
spotrebného tovaru pre domácnosť)
predmetu nájmu
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Predmet dodatku
k zmluve ev. č.
IV/14/2009/RUK

predĺženie doby zníženého nájomného vo výške 1 207 Eur
mesačne od 01.01.2016 do 31.05.2016

Uznesenie č. 13. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
neschválil udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2 pomoc. priestory
predmetu nájmu
(komunikácie, chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy,
nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 100022,
na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356
Identifikácia nájomcu
GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava
IČO 35 923 156
Účel nájmu, spôsob
priestory
na
poskytovanie
stravovania,
usporadúvania
a rozsah užívania
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia,
stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej
predmetu nájmu
kaviarne
Predmet dodatku
predĺženie doby zníženého nájomného vo výške 1 000 Eur
k zmluve ev. č.
mesačne od 01.01.2016 do 31.05.2016
IV/5/15/RUK
Uznesenie č. 14. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
A. nebytové priestory o výmere 457 m2 - sklady a dielne,
nachádzajúce sa na ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-5,
predmetu nájmu
č. súpisné 5666, parcela č. 3017/11, k. ú. Karlova Ves, LV 727
B. nebytový priestor o výmere 151 m2 – dielňa, nachádzajúca sa
na ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-6, č. súpisné 6309,
parcela č. 3017/8, k. ú. Karlova Ves, LV 727

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

C. parkovacia plocha o výmere 165 m², parcela č. 3017/17, k. ú.
Karlova Ves, LV 727
OBEDIENCE, s.r.o., Kuklovská 3, 841 04 Bratislava
IČO: 36018325
A. sklady a dielne
B. dielňa
C. parkovacia plocha
A. 25 820,50 Eur ročne (56,50 Eur/m2/rok)
B. 8.531,50 Eur ročne (56,50 Eur/m2/rok)
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Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

C. 2 310,00 Eur ročne (14 Eur/m2/rok) plus 462 Eur DPH
strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu:
paušálne 2 432,00 Eur ročne (4 Eur/m2/rok) plus 486,40 Eur DPH
dodávka elektriny a vody:
cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná podľa odpočtu
meračov
od 1.5.2016 do 30.04.2021
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 15. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134 č. parcely 2929 na
bloku A na 1. PP o výmere 36,47 m2
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
AndOr SDC spol. s r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava
IČO: 35945460
Účel nájmu, spôsob
kancelária
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
65 Eur /m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.4.2016 do 31.03.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 16. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele
predmetu nájmu
č. 2940/24, blok I, prízemie o celkovej výmere 1 m2
Identifikácia nájomcu
EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 758 981
Účel nájmu, spôsob
prevádzka nápojového automatu
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
150 Eur /m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 140 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.3.2016 do 28.02.2019
bez technického zhodnotenia

Uznesenie č. 17. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934
predmetu nájmu
blok B, suteren 1, o výmere 52,60 m2
Identifikácia nájomcu
Miedzga, s.r.o., Bajzova 2, 821 08 Bratislava
IČO: 45 363 129
Účel nájmu, spôsob
gynekologická ambulancia
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
35 Eur /m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.3.2016 do 28.02.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 18. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
časť cestnej komunikácie na parcele č. 2940/31 o výmere 360 m2
predmetu nájmu
pri Manželských internátoch
Identifikácia nájomcu
PLUSIM, spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 35818565
Účel nájmu, spôsob
parkovisko
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
11 Eur /m2/rok plus DPH
Energie a služby
bez energií
Doba nájmu
od 1.3.2016 do 28.02.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 19. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
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udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934
predmetu nájmu
blok D, suteren 1, o výmere 18,70 m2
Identifikácia nájomcu
Andrej Žáčik, 951 22 Alekšince 451
IČO: 47010070
Účel nájmu, spôsob
kancelária
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
70 Eur /m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.2.2016 do 31.01.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Uznesenie č. 20. 1/2016
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť pozemku parc.
č. 21511/3 katastrálne územie Staré mesto, zapísaného na liste vlastníctva č. 45, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve UK, v prospech Úradu vlády Slovenskej republiky, Nám. Slobody 1,
Bratislava v rozsahu približne 735 m2 za odplatu určenú znaleckým posudkom vo výške 7,66 €/m2.
Obsahom vecného bremena je právo užívania, prechodu, prejazdu a umiestnenia stavby (spevnené
plochy a drobná architektúra súvisiaca s využitím pre parkovanie automobilov).

Uznesenie č. 21. 1/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. m) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na uzatvorenie koncesnej zmluvy
Špecifikácia
Predmetom Koncesnej zmluvy bude rozšírenie tepelného
predmetu
hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny.
koncesnej zmluvy
Koncesionár vybuduje nový sýstém pre výrobu a dodávaku tepla
a teplej vody. Vďaka vyššej účinnosti, ktorú dosiahne spoločnou
výrobou a premenou tepla a elektrickej energie (kogenerácia),
očakáva úsporu primárnej energie v porovnaní s oddelenou
výrobou tepla a elektriny až okolo 40 %.
Nový systéme výroby bude realizovaný na pozemkoch UK
a podobne aj nové rozvody, ktoré sa napoja na rozvody
v budovách Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny.
Teplovod z rozšíreného Tepelného hospodárstva bude do
jestvujúceho systému napojený tak, aby nezasahoval do súčasného
systému Centrálneho zásobovania tepla (CZT). UK bude mať
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Identifikácia
koncesionára
Účel koncesie, spôsob
a rozsah užívania
predmetu koncesie
Užívanie koncesného
majetku,
peňažné úhrady
v súvislosti s koncesiou

Koncesná lehota
Zdôvodnenie výberu
koncesionára

zabezpečené pôvodné napojenie na CZT a v prípade potreby bude
možné jeho pôvodné 100% využitie.
Global Energy Services, s.r.o., Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
IČO: 46301127
Koncesionár sa zaväzuje vybudovať nový zdroj tepla.
Očakávaná investícia je 3 642 000 € bez DPH.
Koncesionár neplatí nájom, ale po ukončení koncesnej doby
odovzdá vybudovaný zdroj tepla UK.
Za dodávané teplo bude účtovať platby, ktoré budú nižšie oproti
dnešnému dodávateľovi o 10 %.
Dodávku tepla a teplej vody chce zabezpečovať na 96 %.
Po ukončení koncesnej doby vzniknutý systém zostáva UK.
Životnosť navrhovaných technologických zariadení je 20 rokov.
15 rokov odo dňa účinnosti koncesnej zmluvy
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na
rozšírenie tepelného hospodárstva, z ktorej vzišla víťazná ponuka.

Uznesenie č. 22. 1/2016
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu trvania koncesie podľa
Koncesnej zmluvy (koncesná doba) k nasledujúcim nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve
Univerzity Komenského v Bratislave nachádzajúcim sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec
Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom nasledovne:
a) stavba súpisné číslo 211, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis
stavby Štud. domov a jedáleň, prístavba traktu, postavenej na pozemku parcelné číslo 2934 o výmere
5 474 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej
mape,
b) stavba súpisné číslo 5067, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby stavba, postavanej na
pozemku parcelné číslo 2940/22 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
c) stavba súpisné číslo 5695, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis
stavby internát a telocvičňa, postavenej na pozemku parcelné číslo 2940/24 o výmere 8 942 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
d) stavba súpisné číslo 5696, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby provizórne ubytovanie,
postavenej na pozemku parcelné číslo 2861/2 o výmere 2 166 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
e) stavba súpisné číslo 6067, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby jedáleň, postavenej na
pozemku parcelné číslo 2940/44 o výmere 69 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
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f) stavba súpisné číslo 6134, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis
stavby vysokoškolské internáty, postavenej na pozemku parcelné číslo 2929 o výmere 17 987 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
g) stavba súpisné číslo 6135, druh stavby 20 – Iná budova, popis stavby kotolňa, postavenej na
pozemku parcelné číslo 2939 o výmere 573 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
h) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2928/1, o výmere 12 106 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
i) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2932, o výmere 5 107 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
j) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2928/2, o výmere 4 079 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
k) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2927, o výmere 1 111 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
l) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2926, o výmere 531 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
m) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2930, o výmere 4 599 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
n) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/2, o výmere 15 446 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
o) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/31, o výmere 6 887 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
p) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/33, o výmere 1 479 m2, druh pozemku Ostatné
plochy, evidovaná na katastrálnej mape,
q) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/3, o výmere 2 356 m2, druh pozemku Ostatné
plochy, evidovaná na katastrálnej mape,
r) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2931, o výmere 4 088 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape,
a to v prospech Global Energy Services, s.r.o.
Obsahom práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bude právo osôb oprávnených z vecného bremena
a) kedykoľvek vstupovať na Nehnuteľnosti peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami najmä za účelom modernizácie vyhradených častí zariadení
tepelného hospodárstva podľa Koncesnej zmluvy, nachádzajúcich sa na Nehnuteľnostiach a za
účelom výkonu služobnej prevádzky v rozsahu podľa Koncesnej zmluvy, vrátane vykonávania
súvisiacich stavebných úprav, zemných prác, výstavby, prevádzky, údržby a opráv vedenia
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, ktoré sú súčasťou Nehnuteľností, a to osobami
oprávnenými z vecného bremena a nimi poverenými osobami;
b) realizovať stavebné úpravy v dohodnutom rozsahu podľa Koncesnej zmluvy a na základe
realizačnej projektovej dokumentácie.
11

Uznesenie č. 23. 1/2016
Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2015.

Uznesenie č. 24. 1/2016
Akademický senát UK schvaľuje riadnu účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 2015.

Uznesenie č. 25. 1/2016
Akademický senát UK schvaľuje Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK počnúc mesiacom marec 2016.

Uznesenie č. 26. 1/2016
Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od
1.11.2015 do 31.12.2015.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK
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